دستورالعمل اجرايی پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان
در دوره تحصیلی کارشناسیارشد69-69

اداره جذب و هدايت

استعدادهای

درخشان

مقدمه
در اجراي ماده  1آييننامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد" ،ابالغيه شماره
 11/44977مورخ  99/5/5و نامه شماره 11/97747مورخ  97/5/17وزارت علوم تحقيقات و فناوري ،دستورالعمل اجرايي زير تدوين
ميگردد .بر اساس اين دستورالعمل ،دانشگاه شهيد بهشتي اختيار دارد حداکثر ده درصد از ظرفيت دوره روزانه کارشناسي ارشد خود در هر
رشته -محل را به پذيرش دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته (مجموع روزانه و شبانه) به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون با رعايت
شرايط زير اختصاص دهد:
مادّه ( 1شرايط اولیه الزم)
دانشجوي دوره کارشناسي پيوسته که پس از گذراندن  4نيمسال تحصيلي (با گذراندن حداقل 115واحد درسي) به لحاظ ميانگين کل
جزو ده درصد برتر دانشجويان همرشته و همورودي خود باشد؛ حداکثر در مدت  7نيمسال تحصيلي دانشآموخته گردد و وضعيت ده
درصد برتري ميانگين خود را تا پايان دوره تحصيلي حفظ نمايد.
تبصره  -1متقاضياني که در طول  7نيمسال تحصيلي در دوره کارشناسي پيوسته دانش آموخته شوند و به لحاظ ميانگين کل در
مقايسه با دانشجويان همرشته و همورودي خود جزو ده درصد برتر باشند )به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون در دوره
کارشناسي ارشد همان سال( پذيرش ميشوند.
تبصره  -2چنانچه ظرفيت پذيرش بدون آزمون رشتهاي در دوره کارشناسي ارشد با ده درصد برتر دانشجويان حائز شرايط مادّه 1
تکميل نشود ،صرفاً تقاضاي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي با ميانگين کل ده درصد برتر بعدي در پايان هفت نيمسال ،با اولويت
رتبه در آن رشته و در صورت دارا بودن ساير شرايط مندرج در اين دستورالعمل ،قابل بررسي است.
تبصره  -3درخواست دانشجوياني را که طول مدت تحصيل آنها به داليلي خارج از اختيار خود (مانند بيماري ،زايمان و موارد مشابه)
حداکثر دو نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذکور در آييننامه شود ،پس از تأييد کميسيون موارد خاص دانشگاه ،در صورت دارا
بودن ساير شرايط مندرج در اين دستورالعمل ،براي استفاده از تسهيالت آيين نامه مذکور بررسي کند.
مادّه ( 2شرايط اختصاصی داوطلبان)
 -1-2پذيرش متقاضيان ديگر دانشگاهها براي ورود به دوره تحصيلي کارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه شهيد بهشتي ،صرفاً از بين
دانشآموختگان دانشگاههاي زير انجام خواهد شد :دانشگاههاي اصفهان ،الزهرا (س) ،تبريز ،تربيت مدرس ،تربيت معلم تهران
(خوارزمي) ،تهران ،شيراز ،صنعتي اصفهان ،صنعتي اميرکبير ،صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،صنعتي شريف ،عالمه طباطبايي ،علم
و صنعت ايران ،فردوسي مشهد ،هنر تهران (کرج)
تبصره  -4براي متقاضيان رشته معماري عالوه بر فهرست فوق ،تقاضاي دانشجويان دانشگاه يزد و هنر اصفهان قابل بررسي است.
 -2-2دانشگاه تقاضاي دانشجويان انتقال دائم و تغيير رشتهاي خود را ،در صورتي که شصت درصد از واحدهاي تخصصي آنها در
دانشگاه شهيدبهشتي گذرانده شده باشد ،مشروط بر دارا بودن ساير شرايط مندرج در اين دستورالعمل ،براي استفاده از تسهيالت آيين
نامه مذکور بررسي مينمايد.
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مادّه  -3افراد مشمول ماده  1اين دستورالعمل ،بالفاصله پس از دانشآموختگي (بدون داشتن وقفه تحصيلي) و صرفاً براي يک بار
مي توانند از تسهيالت ورود به دوره تحصيلي کارشناسي ارشد بدون آزمون بهرهمند شوند.
مادّه  -4رشتهها و گرايشهاي تحصيلي که پذيرش دانشجو بر اساس اين دستورالعمل در آنها صورت ميپذيرد ،به تشخيص گروه
آموزشي/پژوهشي و سپس تأييد شوراي آموزشي دانشگاه تعيين ميشوند.
مادّه  -9تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده براساس اين دستورالعمل مجاز نيست.
مادّه  -9دانشگاه فقط يک بار در هر سال ،نسبت به پذيرش حائزين شرايط بر اساس اين دستورالعمل اقدام مينمايد.
مادّه  -7برگزيدگان رتبههاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي-دانشجويي براي ورود به دوره کارشناسي ارشد بدون
آزمون ،در صورت پذيرش از سوي دانشکده/پژوهشکده مربوط مشروط بر دارا بودن ساير شرايط مندرج در اين دستورالعمل ،با ارائه
معرفي نامه از دبيرخانه المپياد ،به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون ،پذيرش ميشوند.
مادّه ( 8نحوه ارزيابی علمی و پذيرش)
 -1-8متقاضي بايد در مهلت مقرر که توسط اداره جذب و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيدبهشتي اعالم ميشود نسبت به
ثبتنام اينترنتي اقدام نمايد .صرفاً تقاضاي داوطلباني که به صورت سيستمي ثبتنام کردهاند قابل بررسي است.
 -2-8اداره جذب و هدايـت استعدادهاي درخشان دانشگاه پس از بررسي اوليه و احراز شرايط مندرج در اين دستورالعمل و آيين
نامه مذکور ،مدارك و سوابق بارگذاري شده متقاضي در سيستم گلستان را جهت بررسي و ارزيابي علمي به دانشکده/پژوهشکده مربوط
ارسال مينمايد.
 -3-8گروه آموزشي/پژوهشي مربوط ،ضمن بررسي پرونده و در صورت نياز برگزاري جلسه مصاحبه ،براساس اصل شايسته ساالري
علمي نتيجه را پس از طرح در شوراي دانشکده/پژوهشکده مربوط ،به اداره جذب و هدايـت استعدادهاي درخشان دانشگاه اعالم
مينمايد.
 -4-8بررسي نهايي سوابق متقاضي در کميته منتخب شوراي هدايـت استعدادهاي درخشان انجام ميشود و در صورت تأييد ،اسامي
پذيرفته شدگان بر اساس ظرفيت پذيرش به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم ميشود.
 -5-8قطعي شدن پذيرش منوط به تأييد صالحيت عمومي داوطلبان و وصول تأييد نهايي سازمان سنجش آموزش کشور است.
بديهي است دانشگاه از صدور هر گونه گواهي اشتغال به تحصيل تا دريافت اين تأييديه معذور است.
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